
                                                                                          

 Ακρωνύμιο •               WETMUST 
 Τίτλος Έργοσ 

 

• Integrated Multiple Level Wetlands Monitoring System Using Innovative 
Technologies 

 ( Ολοκληπυμένο Πολςεπίπεδο Σύζηημα Παπακολούθηζηρ Υδποβιόηοπυν με 

ηη Φπήζη Καινοηόμυν Τεσνολογιών) 

 Επιτειρησιακό 

Πρόγραμμα 

•  INTERREG III B - ARCHIMED 

 Πποςπολογιζμόρ 
Έπγος 

• 1.238.451,40 € 

 Πποςπολογιζμόρ 

Π.Τ.Α.Β.Α. 

•     81.668,80 € 

 Έναπξη / Λήξη •  6/2006 - 12/2008 

 Εηαιπικό Σσήμα 
 

•     Πεπιθέπεια Κενηπικήρ Μακεδονίαρ (Δπικεθαλήρ Δηαίπορ) 
•    Πεπιθέπεια Βοπείος Αιγαίος 

•      Πεπιθέπεια Γςηικήρ Δλλάδαρ 
•      Νομαπσιακή Αςηοδιοίκηζη Θεζζαλονίκηρ 

•     Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ 

•     University of Basilicata (Ιηαλία) 
Ανηικείμενο       • Environment 

  Σςνοπηική 

Πεπιγπαθή 
 Οι ςδποβιόηοποι ζςνθέηοςν ενδιάμεζα, δςναμικά οικοζςζηήμαηα ηεπάζηιαρ 

ζημαζίαρ ηα οποία απειλούνηαι από ηιρ ανθπώπινερ δπαζηηπιόηηηερ, ιδιαίηεπα 

ζηιρ πςκνοκαηοικημένερ πεπιοσέρ ηος Δπισειπηζιακού Ππογπάμμαηορ 
ARCHIMED. Ο κύπιορ ζηόσορ ηος Έπγος WETMUST είναι να αναπηύξει, να 

αξιολογήζει και να εθαπμόζει ένα καινοηόμο και πολςκπιηηπιακό ζύζηημα 
ανάλςζηρ για ηοςρ ςδποβιόηοποςρ διεθνούρ ζημαζίαρ ηο οποίο θα ζςμβάλλει 

ζηην καλύηεπη διασείπιζη ηοςρ. Η ζςλλογή ηυν δεδομένυν θα βαζιζηεί: ζηην 

ενοποίηζη δοπςθοπικών εικόνυν, ζε νεςπυνικά δίκηςα, ζε ηεσνολογίερ μη 
επανδπυμένυν αέπιυν μέζυν και ζε ζςζηήμαηα γευγπαθικών πληποθοπιών. 

Τα αποηελέζμαηα θα πεπιλαμβάνοςν ππυηόκολλο παπακολούθηζηρ ηηρ 
ςποδομήρ, συποσπονικούρ δείκηερ και διαδικηςακέρ γευβάζειρ δεδομένυν, ηα 

οποία αναμένεηαι να αςξήζοςν ηη γνώζη και ηο επίπεδο πποζηαζίαρ ηυν 

ςδποβιοηόπυν. Η δικηύυζη και ηο διεθνέρ επίπεδο ζςνεπγαζίαρ θα έσοςν άμεζα 
θεηικά αποηελέζμαηα για ηιρ απσέρ διασείπιζηρ ηυν ςδποβιοηόπυν. 

Οι κύπιερ δπαζηηπιόηηηερ ηος έπγος πεπιλαμβάνοςν ηο ζηήζιμο μησανιζμού 
διεθνούρ ζςνεπγαζίαρ, ηον καθοπιζμό ππυηοκόλλος παπακολούθηζηρ ηυν 

ςδποβιοηόπυν, ηην ανάπηςξη – ενεπγοποίηζη ςποδομήρ παπακολούθηζηρ, ηην 
ζςλλογή και επεξεπγαζία δεδομένυν, ηην εκπαίδεςζη ηος ηελικού σπήζηη και 

ηέλορ ηην διάσςζη ηυν αποηελεζμάηυν και ηηρ αποκηηθείζαρ γνώζηρ. 

Οι επιλεγμένερ πεπιοσέρ ελέγσος είναι: 
 οι Λίμνερ Κοπώνεια και Βόλβη – Δλλάδα 

 ο Κόλπορ Καλλονήρ Λέζβος – Δλλάδα  

 η Λιμνοθάλαζζα Κοηςσίος – Δλλάδα 

 οι Λίμνερ Μονηίηζιο – Ιηαλία 

Ο βαζικόρ ζηόσορ ηος έπγος είναι να αναπηύξει και να αξιολογήζει ένα 

πολςκπιηηπιακό ζύζηημα ανάλςζηρ και παπακολούθηζηρ ηυν ςδποβιοηόπυν 
διεθνούρ ζημαζίαρ. Τπία επίπεδα παπακολούθηζηρ θα ολοκληπυθούν: μεγάληρ 

κλίμακαρ ηηλεπιζκοπικέρ εικόνερ, σαμηλού ςτομέηπος λήτη εικόνυν με σπήζη 

μη επανδπυμένυν αεποζκαθών και ζςνεσείρ μεηπήζειρ πεδίος ζςλλεγόμενερ 
μέζυ ενόρ δικηύος αιζθηηήπυν. Μεηά ηην ανάπηςξη ηυν παπαπάνυ, οι 

επιζκέτειρ θα ζςνεσιζηούν αλλά η ζςσνόηηηα ηοςρ θα ελασιζηοποιηθεί. Το 
ζύζηημα παπακολούθηζηρ θα αποηελείηαι από μια βάζη ζςλλεσθένηυν 

γευδεδομένυν, από ένα ζύζηημα γευγπαθικών πληποθοπιών με καηάλληλοςρ 
αλγοπίθμοςρ για επεξεπγαζία και ζςλλογή δεδομένυν και από ένα διαδπαζηικό 

ιζηοσώπο κοινήρ σπήζηρ πληποθοπιών, ο οποίορ θα εξςπηπεηεί ηη ζςνεπγαζία 

και ηον ζςνηονιζμό ηυν εμπλεκόμενυν ςπηπεζιών ηυν πεπιθεπειών ηυν 



                                                                                          

 Παπαδοηέα 

• Σςνεπγαζία ηυν εηαίπυν ζε θέμαηα ςποδομήρ 

•Υποδομή παρακολοφθηςησ (λογιςμικό και εξοπλιςμόσ), 

υλοποιώντασ τρία επίπεδα παρακολοφθηςησ 

• Σετ δεδομζνων που καλφπτουν την περίοδο μελζτησ και τουσ 

υπολογιςμζνουσ χωροχρονικοφσ δείκτεσ 

• Τεσνικούρ οδηγούρ, επισειπηζιακά εγσειπίδια 

• Σςνανηήζειρ, ζεμινάπια και εκπαίδεςζη για ηην διάσςζη ηηρ 

αποκηηθείζαρ γνώζηρ 

 

διαθοπεηικών κπαηών. 

  

 


